
50

chirurgia estetyczna

Jett Plasma Medical – lifting
powiek bez skalpela

Za le ce nia do wy ko na nia li ftin gu 
po wiek

Nie chi rur gicz ny li fting po wiek za po mo -
cą Jett Pla smy nie ma ogra ni czeń wie ko -
wych – na wet we wcze snym sta dium wiot -
cze nia skóry moż na za po bie gaw czo wy ko -
nać de li kat ny li fting po wiek tym urzą dze -
niem. Wcze sna in ter wen cja da je bar dzo
do bre efek ty i chro ni pa cjen tów przed po -
głę bia niem się pro ble mu. Za bie gi chi rur -
gicz ne prze pro wa dza ne są na to miast do -
pie ro wte dy, gdy pro blem two rze nia się fał -
dów skór nych na ru cho mej czę ści po wiek
jest już za a wan so wa ny. Te raz każ dy pa cjent
z opa da ją cą skórą ru cho mej czę ści gór nych
po wiek mo że sko rzy stać z urzą dze nia Jett

Pla sma Me di cal. Li kwi du je ono tak że sia -
tecz kę drob nych zmar szczek i w ten spo -
sób wy gła dza po wie ki.

Za bieg stał się do brą al ter na ty wą dla
pa cjen tek, które od da wa na my śla ły o in -
ter wen cji chi rur gicz nej, ale nie mo gły się
zde cy do wać ze wzglę du na oba wy zwią za -
ne z za bie giem ope ra cyj nym. Me to dę sto -
su ją tak że ko bie ty, którym prze szka dza ła
wiot kość po wiek w co dzien nym ży ciu: ma -
ją na przy kład pro blem z na ło że niem cie ni
lub wy ko na niem kre ski eye-li ne rem, jed nak
dla chi rur gów stan ich po wiek nie kwa li fi ku -
je się je szcze do za bie gu chi rur gicz ne go.
Te raz co raz czę ściej wy ko nu je się nie in wa -
zyj ne wy gła dza nie po wiek tak że pre wen -
cyj nie u młod szych osób, które wi dzą

Na ryn ku pol skim ist nie je już al ter na ty wa dla chi rur gicz nej ble fa ro pla -
sty ki po wiek, którą za pew nia urzą dze nie Jett Pla sma Me di cal. Dzię ki
nie mu moż na odmło dzić po wie ki bez skal pe la – wła ści wie bez do ty ko wo.
Zmar szcz ki, fał dy skór ne, opa da ją ce po wie ki prze sta ją być pro ble mem
dzię ki wy ko rzy sta niu pla zmy, na zy wa nej czwar tym sta nem sku pie nia.
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pierw sze ob ja wy wiot cze nia skóry. Ta ka
wcze sna in ter wen cja spra wia, że nie trze ba
w przy szło ści wy ko ny wać za a wan so wa -
nych za bie gów, po nie waż skóra jest do -
brze uję dr nio na i na pię ta. Z me to dy ko rzy -
sta ją tak że pa no wie, którzy nie są w sta nie
za ak cep to wać za bie gu chi rur gicz ne go, dla -
te go chęt nie po zby wa ją się wiot ko ści po -
wiek i ku rzych ła pek wo kół oczu za po mo -
cą Jett Pla smy.

Jett Pla sma Me di cal – prze łom 
w me dy cy nie este tycz nej

Przede wszy st kim dla te go, że do tej
po ry nie by ło w me dy cy nie este tycz nej
urzą dze nia, które tak sku tecz nie za stę po -
wa ło by chi rur gicz ną ble fa ro pla sty kę. Ko -
bie ty mu sia ły ob ser wo wać wiot cze nie po -
wiek i do pie ro, gdy fałd skór ny był na praw -
dę du ży, de cy do wa ły się na za bieg chi rur -
gicz ny. W mię dzy cza sie próbo wa ły ko rekt
w re jo nie brwi, które z za ło że nia mia ły tak -
że uno sić po wie ki. Te sto wa ły la se ro we za -
gę szcza nie skóry w tym ob sza rze – ale za -
bie gi nie da wa ły tak do brych efek tów i by -
ły trud ne do wy ko na nia dla mniej do świad -
czo nych le ka rzy ze wzglę du na wy jąt ko wą
wraż li wość i de li kat ność ob sza ru za bie go -
we go, ja kim jest skóra wo kół oczu. Jett Pla -
sma to na to miast za bieg prak tycz nie bez -
do ty ko wy. Gło wi cą elek tro a ku te ra pra cu je
się w od le gło ści ok. 2 mm od po wierzch ni
po wiek – moż na po wie dzieć, że w po wie -
trzu. To iskry po wsta ją ce mię dzy wierz -
choł kiem gło wi cy a skórą po wo du ją wy -
two rze nie pla zmy (stru mie nia elek tro nów
i jo nów), którą po rów nać moż na do me -
cha ni zmu dzia ła nia pio ru nów. Na zwa zja -
wi ska to ful gu ra cja prą dem sta łym (łac. ful -
gur – pio run). Za je go po mo cą bez do ty ko -
wo od pa ro wu je się na skórek two rzą cy
zmar szcz ki i ob wi śnię cia. Za le tą jest rów -
nież szyb kość li ftin gu po wiek: sam za bieg
trwa ok. 15 mi nut.

Jak czę sto wy ko nu je się li fting 
po wiek Jett Pla smą Me di cal i czy jest
on bo le sny?

Za zwy czaj wy star czy je den za bieg, aby
skóra po wiek wy gła dzi ła się i unio sła –
efekt jest po rów ny wal ny do in ter wen cji
chi rur gicz nej, ale bez ry zy ka zwią za ne go
z ope ra cją, szwa mi, bli zna mi i re kon wa le -
scen cją. Tyl ko w przy pad ku du żej wiot ko -
ści za le ca się po wtórze nie pro ce du ry po
ok. 4 ty go dniach. 

Ble fa ro pla sty ka za po mo cą Jett Pla smy
jest pra wie bez bo le sna przy za sto so wa niu
kre mu prze ciw bólo we go oraz bar dzo pre -
cy zyj na (nie uszka dza oko licz nych tka nek)
i bez piecz na. Nie znacz na opu chli zna i drob -
ne strup ki scho dzą po 4-8 dniach, ale w re -
jo nie po wiek, na których czę sto no si się ma -
ki jaż, nie są aż tak uciąż li we.

In ne za sto so wa nia Jett Pla smy

Tech no lo gię Jett Pla sma wy ko rzy stu je
się z po wo dze niem do wy gła dza nia zmar -
szczek wo kół oczu (ku rze łap ki) i ust (zmar -
szcz ki pa la cza). Sto su je się ją tak że do li ftin -
gu ca łej twa rzy, wy ko rzy stu jąc in ną, szer szą
gło wi cę. To ide al ny tzw. „za bieg ban kie to -
wy”, po nie waż efek ty po pra wy wy glą du
skóry i li fting ry sów twa rzy są wi docz ne za -
raz po za bie gu, a jed no cze śnie pro ce du ra
nie wy ma ga żad nych przy go to wań lub re -
kon wa le scen cji.

Me cha nizm li ftin gu pla zmo we go

Urzą dze nie Jett Pla sma Me di cal wy po -
sa żo ne w gło wi cę kon tak to wą od dzia łu je na
bło ny ko mór ko we. Każ da ko mór ka ma po -
ten cjał bło no wy – to róż ni ca po ten cja łu
elek trycz ne go po mię dzy obie ma stro na mi
bło ny. Ze wnę trz na stro na bło ny ma ła du -
nek ujem ny, we wnę trz na – do dat ni.
W mia rę sta rze nia się skóry, ła du nek elek -
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trycz ny jest roz ło żo ny nie rów no mier nie,
przez co na pię cie błon ma le je. Za sto so wa -
nie prą du sta łe go spra wia, że ła dun ki elek -
trycz ne wra ca ją na pier wot ne miej sca,
a bło ny ko mór ko we po now nie na pi na ją się.
Za sto so wa nie ta kie go pro ce su na ca łej po -
wierzch ni twa rzy spra wia, że wzrost na pię -
cia skóry jest wi docz ny go łym okiem, zwła -
szcza że gło wi ca jest pro wa dzo na zgo dnie
z we kto ra mi na pięć skóry.

Łą cze nie li ftin gu Jett Pla smą Me di cal
z in ny mi za bie ga mi

Dok tor Agnie szka Bli ża now ska opra co -
wa ła au tor ską pro ce du rę o na zwie Jett Pa -
kiet, w której łą czy li fting pla zmo wy Jett
Pla smą z hy dro a bra zją Jet Pe el, pe e lin giem
na ba zie ar gi ni ny oraz z czyn ni ka mi wzro -
stu. Na po cząt ku oczy szcza się skórę za
po mo cą Jet Pe e la, urzą dze nia do hy dro a -
bra zji, które stru mie niem so li fi zjo lo gicz nej
wy płu ku je za nie czy szcze nia, zro go wa cia ły
na skórek i nadmiar se bum. De li kat ny pe e -
ling Ar gi pe el ma w skła dzie ar gi ni nę, he ksa -
pep tyd o dzia ła niu na wil ża ją cym, prze ciw -

za pal nym i nor ma li zu ją cym pra cę skóry.
Wpły wa ona na pi na ją co, zwięk sza ela stycz -
ność i syn te zę ko la ge nu. Na zy wa ny jest ro -
ślin ną al ter na ty wą dla bo to ksu. Dru gim
waż nym skła dni kiem Ar gi pe e la jest kwas
mle ko wy, je den z naj ła go dniej szych wśród
kwa sów AHA, spraw dza ją cy się na wet przy
skórach naj bar dziej wraż li wych. Na wil ża
i roz ja śnia, po nie waż de li kat nie (w spo sób
nie zau wa żal ny) złu szcza mar twy na skórek.
A po nie waż re gu lu je tak że pH skóry i dzia -
ła bak te rio sta tycz nie, zmniej sza po dat ność
skóry na wy pry ski i prze tłu szcza nie. Na -
stęp nie do bie ra się do po trzeb skóry skon -
den so wa ne pre pa ra ty z czyn ni ka mi wzro -
stu (ME SO CIT), które wzmac nia ją re ge ne -
ra cję, wspie ra ją wal kę ze stre sem oksy da -
cyj nym, prze su sze niem, po dat no ścią na
prze bar wie nia czy roz sze rza niem na czy nek
krwio no śnych. Prze ni ka ją one le piej w głąb
skóry, po nie waż za raz po ich na ło że niu
uru cha mia ny jest elek tro a ku ter Jett Pla sma
Me di cal. Wy ko nu jąc elek tro-li fting, rów no -
le gle wy ko rzy stu je się fakt, że zwięk sza on
prze pu szczal ność na skór ka jak bez i gło wa
me zo te ra pia.
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